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El Nia Klubo

Esperanto auf Du und Deine Welt
Die Familienmesse DU und Deine Welt hatte dreiOigjahriges Jubildum.
Rund tausend Aussteller zeigten Neues und Bewahrtes, und der Esperanto-
Landesverband war mit einem groOen Informationsstand dabei.

Unser Motto war: Esperanto-Land ist uberalll
Auf der ersten Wand zeigten wir sieben
Werbeplakatevon Esperanto-Weltkongres-
sen und brandneue Fotos (DIN A 4) mit
Stimmungsbildern vom diesjahrigen Kongrefi
in Valencia. Auf der Stirnwand hatten wir
eine groBe Weitkarte aufgehdngt, in der
sdmtliche Lander, in denen es UEA-Mitglieder
gibt, durcfi grune Punkte markeirt waren.
Darum herum waren auf kleineren Tafein die
neunzehn wichtigsten Sprachen der Welt mit
Textbeispielen und Sprecherzahl dargestellt,
was das Sprachengewirr auf unserem Pla-
neten verdeutlichte. Auf der dritten Wand
hatten wir Zitate von Nobeipreistrdgern
und von Umberto Eco aufgeklebt, die sich
fur Esperanto aussprachen.
Auf einem Regal zeigten wir einen Quer-
schnitt durch die Esperanto-Liferatur.
Unser Stand weckte viel Aufmerksamkeit bei
den Messebesuchern. Viele interessierte und
interessante, prominente und weniger promi-
nente Personen besuchten unseren Stand. Vie
le Besucher kannten Esperanto schon, waren
aber erstaunt, daB es das heute noch gibt,
d. h. sie hatten seit Jahren nichts mehr von
Esperanto gehbrt. Andere hatten im Prinzip
eine positive Einstellung zu Esperanto, be-
haupteten aber abschlieBend mit bedauern.
"aber es hat sich ja nicht durchgesetzt" (Zitat
aus einer sehr populdren Fernsehsendung).
Viele Besucher hatten noch nie von Esperanto
gehbrt aber waren interessiert, sich informie-
ren zu lassen. Viele waren begeistert von der
Idee und mochten positive Vorschlbge, wie
man vorankommen kbnnte. Immer wieder
wurde gefordert, daB man Esperanto in
den Schulen lehren solle. Man muB anderer-
seits auch sehen, daB viele Menschen r^gativ
eingestellt sind und Esperanto fur uberflussig
oder nicht durchsetzbar halten.

Zusommenfassend kbnnen wirsogen, daB wir
umfangreiche und wertvolle Informotionsar-
beit geleistet haben. An den Wochenenden
waren wir mit sechs Beratern am Stand und
waren iiber lange Strecken voll ausgelastet.
Das Projekt muB als volfer Erfolg angesehen
werden, und auch in Zukunft sollteri wir jede
Gelegenheit nutzen, uns in der Offentlich-
keit zu zeigen und zu beweisen, daB Espe
ranto lebt.

Der Erfolg auf der Messe Du und Deine Welt
war nur dadurch mbglich, daB sechzehn
unserer Mitglieder und Kursteilnehmer mitge-
holfen haben und bereit waren, Standdienst
zu machen. Besonders erwbhnen mbchte ich
Wolfgang Label, der sich trotz Erkbltung und
seines kranken Herzens sehreifrig eingesetzt
hat. Wichtig war auch die Zusage des Deut-
schen Esperanto-Bundes, uns durch eine Zu-
wendung zu unterstutzen.
Ihnen alien gilt unser Dank.

Deutscher Esperanto-Bund e. V.
Landesverband Hamburg

Bodo Schneider



El Nia Klubo

Prelegas kaj instruas s-ro Ryznar
Je la 6a de Oktobro venos LinhartRyznarel CeRio a! Hamburgo. Sinjoro R^nar
Esperantigis en lajaro 1937, estis dum multaj jaroj estrarano de la CeRa
Esperanto-Asocio (CEA), kaj depost preskau dudek jaroj li estas cefdelegito de
UM per CeKaj landoj. Li ankau estas sperta Cseh-instruisto gis la plej alta
nivelo, amuziga rakontantcj de historioj kaj magiisto.

Per tio ni havas la sancon, ricigi nian kiuban vivon de Jaudo, la 7an de Oktobro,
gis DImanco, la lOon de Oktobro, per varioplena programo.
Bonvolu rezervi la sekvontajn datojn:
® Joiklo, 93 -10 - 07, 20a hero:

Prelego kun diapozitivoj pri la vizitindaj belafoj de la Cefia lando
kaj pri kelkaj tradiciaj Esperanto-arangoj.

® Vendredo, 93 -10 - 08, 20a hero:
Rakonto pri la historic de magic kun praktikaj prezentadoj.

® Sabato, 93 - 10-09, lOc gis 18a, kun pauzc de 1 V2 hcrcj;
Kcnversacia Cseh-kursc per prcgresintaj Espercntc-parolantoj (pest la baza kurso)
per revivigo kaj plivastigc de eksistantaj kenoj.

® Dimanco, 93 - 10 - 10,1 Oa gis 18a, kun pauzc de 1 V2 hcrcj:
Daurigc de la pcrcliga kurso de Sabato.

Per la Cseh-kursc de Sabato kaj Dimanco ni enkcsigcs kctizcn de DM 35,- (reduktite 20,-).
Du tagmangcj estas inkluzivaj. Bonvolu oligi sufice frue!

Ni orongis ollogon progromon por vi. - Tion ne malhovu!
Bodo Schneider

90 jaroj Angers 90 jaroj Berlin
Angers (ehh). la Esperontisto Klubo Berlin (ehh). Jam Sabaton la 27an de
de la Franca urbo Angers, cefurbo de Novembro 1993 Berlina Esperanto-
departemento Maine-et-Loire, prin- Ligo festos sian 90jarigon.
tempe de 1994 festos 90jarigon. Dum tiu jubilea festc ckazos diversaj arangcj
S-inc Cheverry, al Hamburgancj kcnata el en la cefurbo. Estas invititaj gastcj el pluraj
Gresillon, sciigis nin pri tiu faktc per letero al cefurbcj, per mcntri la internacieccn de la
Hans Schutt, kiu transdcnis gin al ni. Esperantc-mcvado.
La grupo planas kelkajn arangojn, por atenti- Kvankom ne cefurbo, oni ankau gojus pri
gi la publikon pri la date kaj pri Esperanto gastcj el Hamburg, por montri, ke ankau en
generale. Hi jam kolektis kaj plu kolektas Germanic ekzistas aliaj grupoj de aktivaj
faktojn kaj dokumentojn el la pasintaj jarde- praktikantoj de Esperanto.
koj. Eble estus bona idee, se Hamburgancj Lau Ina Tautorat b\ Berlin,
vizitus Angers dum tiu tempo... ni simple devas reprezentigi tie!
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Opinio

Letero de fugmto
Vian satatan bultenon mi ciam volonte legas, dank' al mia samurbono kaj
omiko izet Boj^ic (loganta en Hamburgo), kiu sendas gin al mi.
Nun mi devas tutkore danki al vi pro la
kovrilpago de n-ro 4 / 93, dedicito a! mia
beia, age suferanta patru[o Bosnio kaj Herce-
govino. Per nur keikoj frazoj kaj demandoj vi
fute perfekte tusis kaj trafis la esencon de la
konfikto (do, ne "Burgerkrieg", sed la agreso,
ne nur de unu flankol) kaj la reagon de
"Europo", UNo kaj Usono (kiuj fakte subtenas
Jugoslavan HitlerismonI)
Mi devas, ankau tre mallonge, komenti Vian
liston de "novaj statoj en Europo", el la n-
ro 3 / 93: Ij Neekzistos kiel statoj Serb/okaj
Montenegro, ekzistos"SR Jugoslavia" [ver-
dire, ne ognoskitaj;
2) Cefurbo de Montenegro jam kelkajn ja-
rojn ne nomigas plu Titograd, sed Podgorica

- denove gia malnova nomo -
3)En Serbio ne ekzistas plu Autonomaj regio-
noj Kosovo kaj Vojvodina, iliaj aOtono-
mioj estas nuligitaj "de facto" kaj "de jure".

Salutante ciujn HES-anojn,
via bosniano - militrifugonto - esperantisto

Smajh Grbo el Sarajevo
(Am Hong 5, 57462 OIpe)

Rim. de Red.

Mi dankas pro la korektiga komento pri mia
artikolo. Mi bedaurinde ne ciam povas pri-
jugi, cu miaj informoj pri diversaj landoj estas
la plej aktualaj. Mi mem jam pridubis la
nomon Titograd, sed ne trovis alian. (En la
artikolo pri Ukraine (4/93) mi menciis sangi-
tajn nomojn, car tie mi trovis ilin.) BK

Nova idee pri varbado
(Rilate Esperanto Hamburg n-ro 3 / 1993, "Varbado, sed gustal")

Jam de sufice longa tempo mi intencas loOdi la altkvaliton de Esperanto
Hamburg. Certe, la enhavo de la gazeto dependas de la kontribuoj. Sed la via|
aldonas al la gazeto aparton legindecon.
Ci foje tre temos pri orientigo de la Esperantistoj al la ekstero, kaj tiu temo
farigas, ne nur pro la Hamburgaj cirkonstancoj, pli kaj pli grava. Do, dankon
pro via pravega artikolo! Gi validas ee pli, se, gin legante, oni memoras la

(Ocitapn de John Hormann sur pago 2
aferojn! - Red.)

Rilate varbadon,
ni estas plimalpliama-
toroj. Tamen, bonaj
ideoj povas instigi ho-
mojn, ion kontribui,
kion ili sen la instigo
neestus kontribuintaj.
Midoproviskreibla-
zonon por la celo,

kiun vi priskribis. Tia blazono devas
abstrakta, tuj rekonebia kaj simbolha-
va. Tre bona ekzempio estas la blazono de
Deufsche Bank. Jen simple kvadrato, kiu sim-
bolas sporskctolon, en gi diagonala poralelo-

ni ne faru la aferojn guste - sed la gustajn

gramo, kiu simbolas sparmoneron. La kerno
tasko de la Esperantomovado estas iom pli
ampleksa. Protiomi kredas, ke nia blazono
ne povas esti tiom abstrakta. Nia sfero estas
la mondo kaj la intersango inter homoj. Tiuj
du ecoj estas simbo-
ligitaj per la cirklo el
du intersangaj kolo-
roj. Samtempe vide-
blasminimumeduite-

roj de la vorto Espe- 1
ranto: E kaj O.

ffun/c Mer/o



Nia Terura Enigmo

Solvo de

Enigmo
4/93

Cifoje bedaurinde mi me povas
prezenti al vi novan enigmon,
car la tempo ne suficis, por
ellabori ion vere bonarn. Mi

esperas, keen la venonta eldo-
no mi povos rekompensi a! tiuj,
kiuj bedauras la man ken de
enigmo^ per nova "terurafo"
lau la kutima stilo.
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Besuch aus Tschechien
Am 6. Oktober kommt Linbatf Ryznar aus Tschechien nadh Hoburg.
Dadurch haben wir die Gelegenheit, unser Klubleben zu bereichern:

Bitte reservieren Sie sich folgende Termine:
® Donnerstag, 93 -10 - 07, 20 Uhr:

Diavortrag uber die besuchenswerten Schonheiten der Itschechischen Landschaft
und ijiber traditionelle Esperanto-Veranstaltungen.

® Freitag, 93 -10 - 08, 20 Uhr:
Schilderung der Geschichte der Zauberkunst mit praktischen Vorfuhrungen.

® Samstag, 93 - 10 - 09, 10 bis 1 8 Uhr, mit 1 V2 Stunden Pause;
Esperanfo-Konversationskursus nach der Cseh-Mefhode fur fortgeschrittene Esperanto-
Sprecher (nach dem Grundkurs) zur Auffrischung und Erweiterung der Kenntnisse

© Sonntag, 93-10-10, 10 bis 1 8 Uhr, mit 1 Vi Stunden Pause:
Fortsetzung des Sprachkurses von Samstag.

Fiir Samstag und Sonntag zusammein v/ird eiin Kostenbeitrag von DM 35,- (ermafiigt 20,-)
erhoben. Zwei Mittagessen sind im Preis eingeschlossen.

Lesen Sie den Bericht auf Seite 41



Hamburga Esperanto-Societo r.a.

Esperanto-Verein Hamburg e.V.

Kotizoj 1994

Kotegorio HES GEA entute GM:

Plena membro 65,- 60,- 125,-

Familiano 35,- 30,- 65,-

Studento, Lernanto,
Membro sen enspezoj I
Senloborulo J

35,- 30,- 65,-

Junulo gis 26 jaroj 30,- 30,- 60,-

Patrona membro de GEA 65,- 120,- 185,-

Kurso (por ne-membroj): 150,- reduktito: 75,-

Bonvolu giri al la konto de HES, indikante celon koj nomon
Qu pagu kontante a! nia kasistino Helfa Lanka,

Giradon direktu al: Hamburga Esperanto-Societo,
Posfgirokonto Hamburg n-ro 173 22 - 207

Bonvolu pagi vian kotizon por 1994 jam fine
de tiu ci jaro, car ni devas pagi al GEA!



Esperanto-Verein Hamburg e.V.

Hamburga Esperanto-Societo r.a.

Beifrittserklarung

Hiermit erklare ich meinen Beitritt zum
Esperanto-Verein Hamburg e.V. als

ordentliches Mitglied (Bitte ankreuzen)

forderndes Mitglied



Deutscher Esperanto-Bund e.V.

Landesverband Hamburg

Beitrittserklarung

Hiermit erkldre ich meinen Beitritt zum
Deutschen Esperanto Bund e.V. bzw. zur
Deutschen Esperanto-Jugend e.V. als



Nia Programo 5/93
Klubejo malfermita faude ekde 1 8:30.
Mongol'. 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semajnoj kun para
nutnero; 14:00.

GIS: ciun lastan lundon: 19:30.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Oktobro

7 Celia Pejzago vd.p.4
85-jarigo de Hans Schutt

8 Magic (prelego, vd.p.4)

9 Studr-do, Cseh'kurso

10 Ceh-kurso vd. p. 4

14 Jurgen Wulff:
Diskuto: Pekoteko

21 Klubaj Aferoj

23 Studrondo

25 CIS - Kunveno

28 Bodo Schneider:

UK en Valencio

Jaude inter la 19a horo

kaj 19.30 h vi povas

mangi en nia klubejo!

La mangajoj ne estas

Duksaj sed bonkvalitaj.

Klubhaus donnerstags ab 1 8:30 geoffnet.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender-
wochen: 14:00.

GIS: jeden letzten Montag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

Novembro

4 Hannelore Brunow:
Literatura Vespero

6 Studrondo (poste estrarkunsido)

11 Werner Bormann:

La Akademio
en San Marino

18 Kiubaj Afero]
(Kion ni faru por pli efike
varbi por Esperanto?)

20 Studrondo

25 Elsbelh Bormann:
Aufunaj renkontigoj

29 GIS - Kunveno

GIS
estas lo Societo por internociQ Lingvo,
Germane: Gesellschaft fur Internatio
nale Sprache e.V. - kiu depost 1956
ekzistas por disvastigi Esperanton sur
scienco nivelo, sen la kutimaj Esperan-
to-klubaj trajtoj.
GIS estas unu el la societoj, kiuj formas
la Landan Ligon Hamburg de GEA.



I Diversaj Temoj 8
Bavara Autuna Renkontigo

29a gis 31a de Oktobro 1993

Bavara Esperanto-Ligo kaj Germana Esperanto-Institute
komune invitas al semajnFino en la Klerigejo de Kastelo Schney

(ce Lichtenfels, inter Bamberg kaj Coburg).
El la programo:
Vendrede; Diapozitivoj pri Sudafriko de Ehbeth Bormann
Sabate: Prelego de d-ro Martin Haase, direktoro de la Germana Esperanto-lnstituto
Dimance: Prelego de d-ro Werner Bormann, Membro de la Akademio de Esperanto
Krome;

Turisma ekskurso al Monahejo Banz k.a\ Vierzehnheiligen
Teatrajo de la grupo Kia Koincido: Audienco de Vaclav Havel

Prezo por la tuta arango inkl. mangoj, ekskurso kaj tranoktado en dulita cambro po
nur DM 160,- ! Bonvolu aligi antau la 5a de Oktobro!

Aligu ce Bavara Esperanto-Ligo r.a., WaterloostraBe 21, 86165 Augsburg
Pogu kotizon al BEL, Postgiro Munchen n-ro 625 59-801 (BLZ 700 100 80)
au Stadtsparkasse Augsburg Kto. 055 07 72 (BLZ 720 500 00)

Adreso de la Kunvenejo (ne por aligojl):
Bildungsstdtte Schlo6 Schney, SchloBplatz 8, 96215 Lichtenfels, Tel. 0 95 71 - 86 39

Internacio kulturo kaj turisma semajno
09.-16.10.93 en Sont Cugat del Valles

En proksimeco de 15 km al Barceiono, la kultura kaj turisma semajno
prezentas en varmeco de kutime 20° varian programon:
Prelegoj, paroliga kurso, teatro k.s.
En la trankvila loko "Centro Borja" jam okazis tri Esperanto-kongresoj.
Turisme interesaj lokoj kiel Barceiono kun siaj vidindaloj kaj la
monaHejo Montserrat estas facile atingeblaj.

Adreso: Hispana Esperanto Fervojista Asocio
Postkesto 15027, E - 08080 Barcelona



_9 Intervjuo I
Hella Lanka parolas kun Hans Schiitt

Rilate al la 85a naskig-datreveno de Hans Schiitt, Hella Lanka intervjuis lin.
H. L.: Kara Hans, vi naskigis la 6an de Oktobro 1908 en Stralsund kaj festos nun la 85an

datrevonon de via naskigo. Bonvolu rakonti al mi, kiamaniere vi forigis Esperantisto.
H. Sch.; Ho, volonie! Mi naskigis la duan fojon, nome la 2ande Marto 1925, kiel Esperantisto.

Tiam mi estis lernanfo ce d-ro Walter Michling, mia instruisto en la Sc/i/ee-gimnazio
en Hamburgo, do anfau 68 jaroil

H. L.; Cu vi ankau vizitis Esperanto kunvenojn?
H. Sch.; Jes, mi komencis en Altona, kie mi auskultis ciujn Vendredojn la prelegojn. Mi ankau

konatigis kun August Weide, la posta honora prezidanto de Hamburga Esperanto-
Societo, kiu badaurinde mortis cijare.

H. L.: Cu vi memoras pri via unua Esperanto-kongreso?
H. Sch.: Jes, kompreneblel Mia unua Germana Esperanto-kongreso estas neforgesebia: Gi

okazis en la jaro 1928 en Potsdam, kie EdmondPrivot-tiam la plej elokventa oratoro
- faris la festparoladon.
La kongreson gvidis nia konata instruisto Markau, kiu gvidis en Hamburgo en la 50aj
jaroj la virinan Hamburgan Espercnto-horon. Oni devus nun denove flegi la
Esperanto-kantojn en nia klubejo. Ankau en la Universalaj Kongresoj de Esperanto,
kiujn mi multe partoprenis, ciujare kantos la gekongresanoj en la Internacia Horo.

H. L.: Vi ja vizitis multegajn naciajn kaj internaciajn Esperanto-kongresojn kaj renkontis
centojn da amikoj, kun kiuj vi ankorau korespondas.

H. Sch.: Jes, mi ankorau ciutage ricevas multajn leterojn de la internaciaj geamikoj, kaj longe
kolektis la belajn internaciajn postmarkojn. La Universal Kongreso de Esperanto en
Porizo en la jaro 1929 estis por mi la kulminacia punkto. Tie mi estis "oktiva membro"
de la diskutema, kabareda kaj debatema rondo Verda Kato.

H. L.: Cu vi ion povos did pri la Esperanto-movado dum la dua mondmilito?
H. Sch. - Jes, en la 30aj kaj 40aj jaroj la Hamburgaj Esperantistoj ne tiel bone rajtis labori por

Esperanto. Kelkaj konataj Esperantistoj, kiel ekz-e Oskar Bunemann, kaj mi
kosis la Esperanto-librojn ktp. kaj kase kunvenis en malantauaj cambroj, au devis fugi,
kiel inter aliaj August Weide al Danlando. Tiam estis dangera tempo por
Esperantistoj, kiuj deziris internaciajn kontaktojn kaj internacian lingvon Esperanto,
sed ne la Ge'rmanan lingvon. Do, ne estas memkompreneble, ke ni povos festi
venontan jaron la 90an jubileon de nia Hamburga Esperanto-Societo; ni suldas
multan dankon al tiuj gesamideanoj, kiuj daurigis ec kass I" Esperanto-laboron dum
la 30aj kaj 40aj jaroj. . -i. -

H L • Kiom vi povis oficiale renovigi h i-icrMOciain kontakto|n post o dua mondmilito?
H; Sch.: En la jaro 1 946 ni den-.. . kuieKtigis en Hamburgo ka, daurigis la Esperanto-laboron.

Poet lo ■ or.dmilito mia koro ankau batis por la Franca KuIturdomo Kasteio
Gresiijonoen Bauge, kie mi posigis pli ol 25foje miojn eriojn. kaj ne pentas pri tio.
Resume, mi ne povas imagi mian vivon sen Esperanto, kiu formis mm dum 70 |aroj.

H L • Ml korege dankas al vi, ankau je la nomo de la Hamburga, geomiko,, ka, deziras
al vi pohvia nova vivojaro bonan resanigon telicon, gojon ka, amikecon.
Ni gojas, havi vin en nia rondo, tre ofte kaj longe.
Korgratulon al vi, koro Hans!

Hella Lanka



El Aliaj Landoj 10

f LNiSODresden^ Pollan^Q

• C\J Kariovy Vary
Hof

PRAHA

udjejovica

Respubiiko
irno • I ✓

SlovakioAustrio I

Centra kaj fokuso de Europo

CeKio
Depost la joro 400 a. K. diverscj
gentoj Keltcj, Slavaj kaj Germa-
naj ekiogas en tiu ci regiono. En la
2a jc. Bohemia, la okcidenta par-
to, dum kelkaj jaroj estas Romia
provinco. En Alorawo, la orienta
parto, en la 7a jc. establigas la
Morava Regho. Ekde 863 Krista-
na misiado. 10a jc; Bohemlo ve-
nassubinfluonde Germanaj regoj
kaj Katolika ekiezio. 11 a jc: Bo
hemio kaj Moravio unuigas sub la
dukoj de Przemysl. 1306, post la
mortode la lasta Przemysl, la landon ekregas
la dukoj de Luksemburgo.
1346-78: kun KaroioiV la lando travlvas
tempon de granda prospero (fondo de la
Praga universitato en 1348).
En 1415, dum la koncilio de Konstanz, la
katolika ekiezio mortbruligos la reformiston
Jon Hus. Sekvas militoj de Cefioj kontrau
ekiezio kaj Germanio. 1526/27 la Austroj
heredas Hungaran kaj Bohemian Kronojn.
En 1618 komencigas la SOjara Milito (Tra-
fenestra Eljeto de Pragoj. La Austoj gajnas,
sola religio estas Katolika. Imperiestrino
Maria Theresia 174a80 regas absolutis-
man staton en Vieno, en kiu Bohemio kaj
Hungario nur estas provincoj. Joseph II1780-
90 abolas servuton kaj enkondukas civilajn
ra|tojn por Judoj. En 1866 la Paco de Prago
signas la finon de la Prusa-Ausfra Milito, kiu
plejparte okazis en Bohemio.
Post la disfalo de Ausfro-Hungario en 1918,
formigas la Celio-Slovaka Respubiiko!
En 1938 Hitler cantagas Francan kaj Britan
regisfarojn, subskribi la t. n. Munkenan
Kontrakton,^ per kiu Germane enlogataj
regionoj de Cefioslovakio sen milito estas
ceditaj al Germanio. En 1939 Germanio
oneksas lo^t.n. Protekfejon Bohemio kaj
Moravio. La Cefia popolo devas suferi Nozi-
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an teroron, Judoj estas deportitaj k
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aj multaj
homoj murditaj. Al la koncentrejo Theresien-
stadt (Terezin) oni deportas judojn el diversaj
landoj; tien ankau la Hamburga Esperantisto
Felix Epstein estas deportita.
En 1944 la Soveta Armeo pasas la limon al
Cehoslovakio kaj finas la Germanan okupaci-
on. Ekde 1945 Germanoj estas forpelitaj el la
lando kaj perdas ciujn rajtojn je sia havap.
En 1946 la komunisma partioatingas40%de
la balotaj vocoj, kaj en 1948 post puco
establigas komunista registaro.
En 1968 trupoj de Socialismaj statoj okupas
Cehoslovakion por fini la reformeman politi-
kon de Alexander Dubcek, la Pragan
Printempon ("socialismo kun homo vizago").
En 1977 operas la Charta 77, kiu postulas
homojn rajtojn. Multaj subskribintoj estasares-
titaj kaj malliberigas por multaj jaroj (i. a. la
dramisto Vaclav Havelj.
En 1989 kun la Soveta Perestrojko ankau en
Prago regule okazas grandaj demonstrocioj.
La Forumo de Civitanoj sukcesas demisiigi la
komunisman registaron. Fine de 1989 estas
elektita kiel stata prezidento la lama krimulo
Vaclav Havel. En 1993 el Cefioslovakio fa-
rigas la Ceha kaj Sjovaka Respublikoj.
Se interesas vin CelTa pejzago, vizitu la
laudan klobvesperon, 7.10.931 BK
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Ferioj en Kultura Centro Esperantisfa
UNiajn feriojn ni ciam pasigas ce arango de la

Esperantomovado. Ci-jare ni havis ompiek-
son kcj Interesan programon: Survoje a! la
ontaukongreso en Barcelono kcj la Universa-
la Kongreso en Valencio ni vizitis la Kulturan
Centron Esperantisfan en La Chaux-de-Fonds
en Svislando. Nia cefa deziro estis la parto-
preno en Intensiva Metodologia Seminario
per Esperanto-lnstruistoj, kiun arangis la Uso-
na profesoro Duncan Charters.
Kaj, car la okazo estis tiom oportuna, ni dum
nia restanta tempo de la tago partoprenis
ankauen kurso porpretigoal la ekzamenode
la Internacia Ligo de Esperanfisfaj Insfruisfoj
(ILEI), kiun arangis Katalin Smideliusz e\ Hun-
garlando. Car ni fine estis tiom bone prepari-
toj ni ankou ekzomenigis je la meza nivelo lau
ILEI kaj sukcesis.
Estis laborplenaj ferioj. Tamen la restado en la
Kultura Centro Esperantisfa nin entuziasmigis.
Prof. Charters kaj s-ino Smideliuszestas bone-
gaj instruistoj, kiuj tage kaj nokte uzas ciun
forton porsiaj studantoj. La tempo en KCE estis
tre interesa kaj stimula. La tagoj estis plenigitaj
per instruado kaj vespere okazis generalaj
prelegoj de famaj Esperantistoj kiel Claude
Gacond, Giorgio Silfer kaj Tomasz Chmielik
au Esperantaj filmoj.
La etoso estis internacia kaj tre agrabla. Ni
ekkonis multajn afablajn homojn el la plej
diferencaj landoj kaj havis multajn okazafojn
por uzi nian Esperanto-kapablecon - ni ja
felice estis devigitaj, fari tion, car ni alie ne
povis interkomprenigi. Tiodonis sencon al nia
ago kaj faris nin kontentaj.
La logigo estis sufice simpla, kion oni povis
akcepti konsidere al la modesta prezo. Pd la
mangajo ni estis tre kontentaj, car la gekuiri-
stoj volonte plenumis niajn iomete strangajn
dezirojn pri niaj vegetaraj mangafoj.
Resume, ni estas tre kontentaj pri nia restado
en KCE kaj povas rekomendi gin al ciuj
engagigemaj Esperantistoj, kiuj volos travivi
stimulajn feriojn. ko.,/Bod.Scl^neid.

nsere Ferien verbringen wir immer auf Ver-
onstoltungen der Esperonto-Bewegung. Die
ses Jahr hatten wir ein umfangreiches und
interessantes Programm: Auf dem Wege zum
VorkongreB in Barcelona und dem Weltkon-
greB in Valencia besuchten wir das Kultura
Centro Esperantista (KCE) in La Chaux-de-
Fonds in der Schweiz. Unser Hauptanliegen
war ein Intensiv-Methodologie-Seminarfur Es-
peranto-Lehrer, das von dem amerikanischen
Professor Duncan Charters abgehalten wur-
de. Und da die Gelegenheit so gunstig war,
nahmen wir an einem Vorbereitungskurs fiir
die Sprachprufung der Internationalen Liga
der Esperanto-Lehrer (ILEI) teil, dervon Katalin
Smideliusz aus Ungarn durchgefuhrt wurde.
Da wir so gut vorbereitet woren, legten wir
auch noch die mittlere Prufung der ILEI ab.
Es waren arbeitsreiche Ferien. Aber der Auf-
enthaltim Kulturzentrum begeisterte uns. Prof.
Charters und Frau Smideliusz sind hervorra-
gende Lehrer, die sich Tog und Nachtfur ihre
Schuler einsetzen. Die Zeit im Kulturzentrum
war sehr interessant und anregend. Die Tage
waren angefullt mit Unterricht, und abends
gab es Vortrdge von prominenten Esperanti-
sten wie Claude Gacond, Giorgio Silfer und
Tomasz Chmielik oder Esperonto-Filme.
Die Atmosphdre war international und sehr
angenehm. Wir lernten viele freunliche Men-
schen aus den verschiedensten Ldndern ken-
nen und hatten viel Gelegenheit, unser Espe-
ranto-Kdnnen anzuwenden, da wir uns sonst
nicht verstdndigen konnten. Das gab allem
einen Sinn und erfullte uns mit Befriedigung.
Die Unterbringung war einfach, aber der
Preis bescheiden. Mit dem Essen waren wir
sehr zufrieden, da die Kdchinnen und Kdche
auf unsere etwas exotischen Wunsche bezug-
lich vegetarischer Kost eingingen.
Insgesamt waren wir mit unserem Aufenthalt
im KCE sehr zufrieden und kdnnen es alien
engagierten Esperantisten fureineanregende
Ferienzeit empfehlen.

irmgard /Carst / Bodo Scfine/der



I JUNULARO
Esperanto-Jugend auf den
Jugendumwelttagen 1993

Hamburg (JWu). Die groOte Jugendumweltveranstalhing im Jahre 1993 findet
in Hamburg statt: Die Hamburger Jugendumweittage vom 29. bis 30. Septem
ber in der Markthalle am Hauptbahnhof. Auch der Landesverband Hamburg
der Deutschen Esperanto-Jugend ist mit einem 6 qm groOen Stand vertreten.

Organisiert wird das gonze von der BUND- aufzeigen, v/ieviel aufregender das Leben ist
jugend (Bund fur Umwelt und Naturschutz) als Videospiel und Fernsehen."
sowie der Hamburger Tierschutzjugend. Und dazu soil auch die Esperanto-Jugend
Sven Wrage und Cornelia Bretzvom Organi- mit einem eigenen Stand beitragen. Obwohl
sationsstab erkldren zur Zielsetzung: "Die zundchst gar nicht angemeldet, wurde der
Hamburger Jugendverbdnde versucfien seit Landesverband Hamburg vom Planungsburo
Johren, jungen Menschen Perspektiven aufzu- oufgefordert, sich zu beteiligen.
zeigen. Freizeit Idl3t sich sinnvoll gestalten, Gefragtsind Stdnde, oufdenen vorOrtetwas
ohne auf jede Menge SpaB zu verzichten. gemocht werden kann und die Jugendliche
Wirgeben jungen Leuten die Chance, indivi- bis 20 Jahren ansprechen. So wird die Ham-
duelle Fdhigkeiten einzusetzen, urn beson- burger Esperanto-Jugend in Gesprdchen und
ders die eigene Umwelt zu verdndern. Leider mit viel Anschauungsmaterial von Projekten
wird esimmerschwieriger, die junge Genera- aus oiler Welt aufzeigen, wieviel einfacher
tion zu erreichen: Trockene Informationsstdn- die internationale Kommunikation mit
de, Flugbldtter und sonstige Aufrufe gehen in Esperanto ablaufen kann. Die jugendlichen
der alltdglichen Informationsflut schlichtweg Besucher kdnnen auBerdem direkf am Stand
unter. Deshalb brauchen wir die Jugendum- Esperanto in einer "Schnupperiektion" ken-
welttage! Mit Theater, Workshops, Videos, nenlernen und so erfahren, wie lebendig
Eriebnisstdtten und vielem mehr wollen wir Esperanto ist.

Jurgen Wulff

Hamburg (ehh). La 29an kaj 30ande Septembro okazos Junulara Mediprotek-
fa Ekspozicio en Hamburg. Lou peto de la organizantoj onkou portoprenas Homburgo
Esperanto-junularo. Celo de la ekspozicio estos, aktivigi gejunulojn, kiuj povus uzi sion liberan
tempon pli interese ol pervideo-ludojau televido. La Esperanto-junularo informaspri internacia
komunikado kaj ebligos al la junaj vizitantoj, iom konatigi kun la Internacia Lingvo.

72a GERM
ESPERANTO-KONGRESO

20a - 23a de Majo 1994
en KIEL - opud la Balta Moro


